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  82 – 80تفسير سورة األنعام من آية : 
  21 تفريغ شريط :

 ) َأن َيَشاء رَب ِه َوَقْد َهَداِن َوَال َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن ِبِه ِإالي ِفي اللونُه قـَْوُمُه قَاَل أَُتَحاجَشْيٍء ِعْلًما َوَحآج ي ُكلي َشْيًئا َوِسَع رَب
ا فََأي اْلَفرِيَقْيِن َكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم َوَال َتَخاُفوَن أَنُكْم َأْشرَْكُتم بِاللِه َما َلْم يـُنَـزْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانً ) وَ 80َأَفَال تـََتذَكُروَن (

  .)  )82ألَْمُن َوُهم مْهَتُدوَن (ٍم ُأْولَِئَك َلُهُم االِذيَن آَمُنوْا َوَلْم يـَْلِبُسوْا ِإيَمانـَُهم ِبظُلْ )  )81َأَحق بِاَألْمِن ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن (
  ] . 82 – 80[ األنعام : 

 ----------  
أي : جادلوه وناظروه يف شأن التوحيد ، قال ابن عباس : جادلوه يف آهلتهم وخّوفوه ا ، فأجام إبراهيم عليه ) َوَحاجُه قـَْوُمُه ( 

  السالم منكراً عليهم :
  أي : يف كونه ال شريك له وال نّد وال ضد .) اجوني ِفي اللِه قَاَل أَُتحَ ( 
  إىل توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم يف الضاللة واجلهالة وعدم اهلداية .) َوَقْد َهَداِن ( 

ل اليت أنتم هلا إذ قال ألبيه وقومه ما هذه التماثياألنبياء ( وقد ذكرت حججهم يف مواضع يف القرآن ، منها قوله يف سورة 
  ) .عاكفون قالوا وجدنا آباءنا هلا عابدين إىل قوله وأنا على ذلكم من الشاهدين 

  ) .قال هل َيْسمعونكم إْذ تدعون أو ينفعونكم أو يُضّرون اآليات  ( وقوله يف سورة  الشعراء  
  ) .ن إىل قوله فجعلناهم األسفلني إذ قال ألبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آهلة دون اهللا تريدو  (ويف سورة الصافات 

: نه حججًا بأن خّوفُوه غضب آهلتهم، كما يدّل عليه قوله، ويدخل يف احملاّجة ما ليس حبجة ولكنه ممّا يرو وكّلها حماجة حقيقّية 
  ) .وال أخاف ما تشركون به 

  والتقدير : وحاّجه قومه فقالوا : كيت وكيت.
قال هلم ذلك : ملا خّوفوه من آهلتهم بأا ستغضب عليه وتصيبه مبكروه ، أي : إين ال أخاف ما ) ِبِه  َوال َأَخاُف َما ُتْشرُِكونَ ( 

  هو خملوق من خملوقات اهللا ال يضر وال ينفع .
  والضمري يف قوله ( به ) عائد إىل اهللا  ♦
واملعىن : أخربهم أنه ال خياف من نفع إال اهللا عز وجل االستثناء هنا منقطع : أي : ال يضر وال ي) ِإال َأْن َيَشاَء رَبي َشْيئًا ( 

يب فيقع ، فاألمر إليه ، وذلك منه ال من معبوداتكم يقع ، إال أن يشاء ريب ضررًا آهلتهم أن تلحق به ضررًا من موت أو ضرر 
  الباطلة .

ن معبوداتكم إال أن يشاء اهللا أن متصل ، وقالوا : ال أخاف م االستثناءوذهب قوم وزعموا أن  قال الشنقيطي رحمه اهللا : ♦
جيعل يل منها ضرراً ، كأن ُيسقط علّي قطعة من القمر الذي تعبدون ، أو من الشمس الذي تعبدون ، وأن خيلق يف احلجارة 

  عقوًال وقوة تبطش يب ا ، وهذا كله خالف التحقيق .
  ياء فال ختفى عليه خافية .أي : أحاط علمه جبميع األش) َوِسَع رَبي ُكل َشْيٍء ِعْلماً ( 
  أي : فيما بينته لكم فتعتربون أن هذه اآلهلة باطلة ، فتنزجروا عن عبادا ؟)  َأَفال تـََتذَكُرونَ ( 
: أي : أفال تعتربون ؟ أيها اجلهلة ، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون ، من عبادتكم صورة مصّورة وخشبة  قال الطبري ♦

وال على نفع ، وال تفقه شيئًا وال تعقله ، وترككم عبادة من خلقكم وخلق كله شيء ، وبيده  منحوتة ال تقدر على ضر
  اخلري ، وله القدرة على كل شيء والعامل بكل شيء .
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قَالُوا يَا ُهوُد وهذه احلجة نظري ما احتج به نيب اهللا هود عليه السالم على قومه عاد ، فيما قص عنهم يف كتابه حيث يقول ( ♦
ِإْن نـَُقوُل ِإال اْعتَـرَاَك بـَْعُض آِهلَِتَنا ِبُسوٍء قَاَل ِإين ُأْشِهُد .  ْئتَـَنا بِبَـيـَنٍة َوَما َحنُْن بَِتارِِكي آِهلَِتَنا َعْن قـَْوِلَك َوَما َحنُْن َلَك ِمبُْؤِمِننيَ َما جِ 

يعاً ُمث ال تـُْنِظُرونِ ِمْن ُدونِِه َفِكي.  اللَه َواْشَهُدوا َأين بَرِيٌء ِمما ُتْشرُِكونَ  ِإين تـَوَكْلُت َعَلى اللِه َريب َورَبُكْم َما ِمْن َدابٍة ِإال .  ُدوِين مجَِ
  ) . ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإن َريب َعَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

تعبدون من دون اهللا ، اليت ال تضر وال تنفع وال ختلق وال  ) أي : كيف أخاف من هذه األصنام اليتوََكْيَف َأَخاُف َما َأْشرَْكُتْم ( 
  ترزق .

  ، وأنتم ال ختافون جبار السماوات واألرض .ه اجلمادات اليت ال تنفع وال تضر، كيف أخاف هذوهذا إنكار عليهم غاية اإلنكار
تقدر وال قدرة هلا على النفع والضر ، ألن اخلوف إمنا حيصل ممن يقدر على النفع والضر ، واألصنام مجادات ال قال الرازي : 

  فكيف حيصل اخلوف منها ؟
أي : واحلال أنكم ال ختافون ما صدر منكم من الشرك باهللا ) َوال َتَخاُفوَن أَنُكْم َأْشرَْكُتْم بِاللِه َما َلْم يـُنَـزْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطَانًا ( 

  وال سلطان .بدون حجة ،  ، وهو الضار النافع اخلالق الرازق
يِن َما ملَْ يَْأَذْن ِبِه اللُه كما قال تعاىل ( أَْم َهلُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َهلُْم ِمَن الد. (  

  ) .ِإْن ِهَي ِإال َأْمسَاٌء َمسْيُتُموَها أَنـُْتْم َوآبَاؤُُكْم َما أَنـَْزَل اللُه َِا ِمْن ُسْلطَاٍن  وقال تعاىل (
فهام معناه التعجب واإلنكار كأنه تعجب من فساد عقوهلم حيث خوفوه خشبًا وحجارة ال تضر وال است:  قال أبو حيان ♦

  ه .الذي بيده النفع والضر واألمر كلتنفع ، وهم ال خيافون عقىب شركهم باهللا وهو 
ق املؤمنني وفريق املشركني ، أي : أيّنا أحق باألمن من عذاب املراد بالفريقني فري)  فََأي اْلَفرِيَقْيِن َأَحق بِاْألَْمِن ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ( 

  اهللا يوم القيامة أحنن وقد عرفنا اهللا بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه األصنام وكفرمت بالواحد الديّان ؟
  قال اهللا تعاىل قاضياً بينهم ومبيناً هلم : ♦
  وأخلصوا له العبادة ، وآمنوا أن إهلهم احلق .أي : وحدوا اهللا ، ) الِذيَن آَمُنوا ( 
  به من مجيع جهاته .   وإحاطتها ، ولبس الشيء بالشيء : تغطيته به ، خيلطومل  )َوَلْم يـَْلِبُسوا ( 
  توحيدهم . )ِإيَمانـَُهْم ( 
  املراد بالظلم هنا الشرك .)  ِبظُْلمٍ ( 

الِذيَن آَمُنوا وَملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك َهلُُم (نزلت هذه اآلية : ولذلك روى البخاري عن عبد اهللا بن مسعود قال : ( ملا 
( ليس األمر كما تظنون ، إمنا املراد به الشرك ، أمل  εقلنا يا رسول اهللا ، أينا ال يظلم نفسـه ، فقال . )اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

  الشرك لظلم عظيم ) متفق عليه تسمعوا إىل قول الرجل الصاحل : إن 
الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم املشروط هو ظلم العبد لنفسه ، وأنه ال أمن وال اهتداء إال ملن مل يظلم  قال شيخ اإلسالم :

وا إميام ما دهلم على أن الشرك ظلٌم يف كتاب اهللا ، وحينئٍذ فال حيصل األمن واالهتداء إال ملن مل يلبس εنفسه ، فبني هلم النيب 
  .بظلم 

  الظلم ينقسم إىل ثالثة أقسام :وقد تقدم أن  ♦
  الشرك . األول :

  وهو أعظم الظلم وأشده .
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  ) . ِإن الشْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  كما قال تعاىل (
َفُعَك َوال َيُضرَك فَِإْن فـََعْلَت فَِإنَك إِ وقال تعاىل (    أي : من املشركني . ذاً ِمَن الظاِلِمَني) َوال َتدُْع ِمْن ُدوِن اللِه َما ال يـَنـْ

قال ابن رجب : فإن املشرك جعل املخلوق يف منزلة اخلالق ، فعبده وتأهله ، فوضع األشياء يف غري موضعها ، وأكثر ما ذكر يف 
  ) . ِلُمونَ َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظا القرآن من وعيد الظاملني ، إمنا أريد به املشركون كما قال اهللا تعاىل (

  ظلم العبد نفسه باملعاصي . والثاني :
ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنْـ كما قال تعاىل : ( ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمنـْ ُهْم َساِبٌق ُمث أَْورَثـَْنا اْلِكَتاَب الِذيَن اْصَطَفيـْ
رَاِت بِِإْذِن اللهِ    ).بِاْخلَيـْ

  د لغريه .ظلم العب والثالث :
  : إين حرمت الظلم وجعلته بينكم حمرماً فال تظاملوا ) رواه مسلم .تعاىل كما يف احلديث ( قال اهللا   

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف  يف خطبته يف حجة الوداع ( εوقال 
  بلدكم هذا) متفق عليه .

  ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه . εوعن ابن عمر . قال : قال 
أي : هؤالء الذين أخلصوا العبادة هللا وحده ال شريك ، له ، ومل يشركوا به شيئا هم  ) ُأولَِئَك َلُهُم اْألَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ (  

  اآلمنون يوم القيامة ، املهتدون يف الدنيا واآلخرة.
أي األمن الكامل إذا مل يأتوا  )هلم األمن  (وقيل  ،) أي يف الدنيا دون ـمهت رة ، ( وهمـ) أي يف اآلخاألمن  هلم(  قيل : ♦

  أي يف الدنيا إىل شرع اهللا بالعلم والعمل ويف اآلخرة إىل اجلنة .)  مهتدون وهمبكبرية ( 
  ن ) هل أمن كامل أم ال ؟ هلم األمقوله تعاىل (  ♦

كامًال وسليماً من املعاصي فله األمن الكامل ، وأما إذا سلم من الشرك األكرب ومل يسلم من الشرك األصغر إن كان إميانه   نقول :
  وبعض الذنوب ، فهدايته وأمنه ليس كامًال .

  مرتكب الكبرية آمن من اخللود يف النار ، وغري آمن من العذاب ، بل هو حتت املشيئة .  مثال ذلك : 
  للتوحيد ، فإنه آمن أمناً مطلقاً ، آمن من اخللود يف النار ، وآمن من العذاب .  وأما من واىف اهللا حمققاً 

فمن سلم من أجناس الظلم الثالث ، يعين الظلم الذي هو الشرك ، وظلم العباد ، وظلمه لنفسه مبا دون : قال شيخ اإلسالم 
  ن التام واالهتداء التام ) . الشرك ، كان له األم

والشقاء ، واهلدايُة إىل الصراط املستقيم ،  األمن من املخاوِف والعذابُم األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن } تعاىل ( هلُ قال السعدي : قوله 
فإن كانوا مل يلبسوا إميام بظلم مطلقا ، ال بشرك ، وال مبعاص ، حصل هلم األمن التام ، واهلداية التامة. وإن كانوا مل يلبسوا 

لكنهم يعملون السيئات ، حصل هلم أصل اهلداية ، وأصل األمن ، وإن مل حيصل هلم كماهلا. ومفهوم إميام بالشرك وحده ، و 
  اآلية الكرمية ، أن الذين مل حيصل هلم األمران ، مل حيصل هلم هداية ، وال أمن ، بل حظهم الضالل والشقاء. 

فمن جاء باإلميان الكامل فله اهلدى واألمن الكامل  والقاعدة : احلكم إذا علق بوصف ، فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، ♦
  ، وإذا كان ناقصاً نقص بقدر ما نقص من اإلميان .

  فضائل التوحيد : ♦
  أنه أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة . أوًال : 
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، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر ألن املَوحد يعمل هللا سبحانه وتعاىل ، وعليه فهو يعمل سراً وعالنية ، أما غري املوحد كاملرائي مثـًال  
  اهللا إذا كان عنده من يراه فقط ، وهلـذا قال بعض السـلف : ( إين ألود أن أتقرب إىل اهللا بطاعة ال يعلمها إال هـو ) .

  أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون . ثانياً :
  ﴾ . مهتدون  ﴿ الذين آمنوا ومل يلبسوا إميام بظلم أولئك هلم األمن وهمكما قال تعاىل :   

  أن التوحيد يكفر الذنوب . ثالثاً :
يقول : ( قال اهللا تعاىل : يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا ، مث لقيتين ال تشرك  εقال : مسعت رسـول اهللا  τعن أنس 

  يب شيئاً ألتيتك بقراا مغفرة ) . رواه الرتمذي 
  إذا لقي اهللا وهو ال يشرك به شيئاً .  ألن حسنة التوحيد عظيمة تكفر اخلطايا الكبرية

  التوحيد سبب لدخول اجلنة . رابعاً :
  ة ) رواه مسلم .ن لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلن( م εقال 

(من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدًا عبده  εعن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا و 
نة على ما كان من وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق أدخله اهللا اجل ه،ورسولُ 
  ) متفق عليه . العمل

  أنه سبب لدخول اجلنة بغري حساب وال عذاب . خامساً :
ت فإذا سواد عظيم ، فقيل يل هذه أمتك أنه قال : ( عرضت علي األمم فرأيت النيب ... فنظر  εعن النيب  τحلديث ابن عباس 

ال يتطريون وعلى ، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ... مث قال : هم الذين ال يسرتقون وال يكتوون و 
  .متفق عليه  رم يتوكلون )

  أن اهللا أثىن على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك . سادساً :
  .ِإبـْرَاِهيَم َكاَن أُمًة قَانِتاً لِلِه َحِنيفاً وَملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكَني)  (ِإن قال تعاىل : 

  وقال تعاىل ( والذين هم برم ال يشركون ) .
  : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب اهللا .بعاً سا

بـَُهم ) . حلديث الباب يف رواية ( َهْل َتْدرِي َما َحق اْلِعَباِد َعَلى اللِه ِإَذا ُه َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاَل َأْن َال يـَُعذفـََعُلوا َذِلَك قَاَل قـُْلُت الل  
  أن املوحد حرام عليه النار . ثامناً :

  (فإن اهللا حرم على النار من قال: ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا).  ρ. قال : قال رسول اهللا  تبانعِ عن 
  حيرم صاحبه على النار . وهذا من فضل التوحيد أنه

  .والتوحيد أفضل ما نطق به الناطقون تاسعاً : 
  (أفضل الذكر ال اله إال اهللا).ρكما قال النيب 

 اْلَقي ُهَو احلَْي ِسَنٌة  ْأُخُذهُ وُم َال تَ وهلذا كانت كلمة التوحيد أفضَل الكالم وأعظَمه، فأعظم آية يف القرآن آية الكرسي{الّلُه َال ِإلَـَه ِإال
  ) ..َوَال نـَْوٌم..
  . ρبشفاعة النيب املوحد أسعد الناس عاشراً : 

  ففي الصحيح أن أبا هريرة قال له (أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة) قال: (من قال ال إله إال اهللا خالصا من قلبه).
هللا وعبادتُه وطاعُة رسوله، وكل شٍر يف العامل ومن تدبر أحوال العامل وجد كل صالح يف األرض سببه توحيُد اقال ابن تيمية: 
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وفتنة وبالء وقحط وتسليِط عدو وغِري ذلك سببه خمالفة الرسول، والدعوة إىل غري اهللا، ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا األمر  
   .كذلك يف خاصة نفسه ويف غريه عموما وخصوصا، وال حول وال قوة إال باهللا

  لى النار نوعان :وحترمي التوحيد ألهله ع ♦
  حترمي دخول ، وهذا حظ من كُمل توحيده . أحدهما :
حترمي خلود ، وهذا حظ من استحق التطهري بالنار من أهل التوحيد ، فيدخلها مث ُخيرج منها ويُدخل اجلنة فال خيلد يف  واآلخر :

  النار أبداً .
  ت التوحيد ترجع إىل ثالثة أصولوحتقيق التوحيد حيصل بالسالمة مما يضاد أصله أو كماله ، ومضادا ♦

  الشرك . األول :
  البدعة . والثاني :

  املعصية . والثالث : 
  فالشرك ينايف التوحيد بالكلية ، والبدعة تنايف كماله الواجب ، واملعصية تقدح فيه وتنقص ثوابَه .

  فيكون حتقيق التوحيد : هو السالمة من الشرك والبدعة واملعصية .
ي إنكم ختطئون بالليل من املعصية هو املبالغة يف شدة اجتناا ، ألن العبد كتب عليه حظه منها ( يا عباد واملراد بالسالمة

  . ) .والنهار ..
  وينقسم حتقيق التوحيد إىل قسمني باعتبار احلكم :  ♦

الدليل على هذا حتقيق واجب : وهو ختليصه من الشرك والبدع واملعاصي، وهذا جيب على املكلف أن يسعى فيه، و  األول :
  التحقيق هو اآلية األوىل، واآلية الثانية يف الباب .

  حتقيق مستحب : وهو ختليص القلب من التعلق باملخلوقني وسؤال ما فيه مذلة أو منة . والثاني :
  .ق مستحب، وحكم هذا التحقي)ال يسرتقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى رم يتوكلون(وهذا دليله احلديث حديث ابن عباس 

  وضابطه : أن يرتك استعطاف الناس وسؤاهلم األمور املباحة. فترتك احلاجة إىل املخلوقني .
  سؤال املخلوقني فيه ثالث مفاسد : قال ابن تيمية : ♦
  األوىل : مفسدة االفتقار إىل غري اهللا وهي نوع من الشرك . 
  مفسدة إيذاء املسؤول وهي نوع من ظلم اخللق .والثانية :  
  .                       فيه ذل لغري اهللا وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثالثة لثالثة : وا 
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